
https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ١   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

حة
َ
 عن اتلعي� املسبق  وجهة انلظر الُمصل

 أر. يس. سربول بقلم 

 للعمل ىلعيتدخل يف حياتهم �شلك إ�ايب حيث  لالختياراهللا منذ األزل ابلعض  ع�َّ  وجهة انلظر الُمصلَحة،يف 
  ة عمانلبالنسبة لغ� الُمختار�ن، �جب اهللا عنهم عمل  انلعمة األحادي. من خالل عمل  هم �يمانو  همجتديد 

يف حياتهم. حىت يف �شلك أحادي عدم اإليمان  أواخلطية  يصنعال فهو ، إذ يتجاوزهم و�رت�هم ألنفسهم. األحادي
خالل اهللا "ال يفعل فينا الرش (ألن تقسية القلب � عمل الرش) من إن ف، خطاةلل القلوب املتمردة "حالة "تقسية

 قائًال: لوثر  . تابعا قال لوثركم ،خلق رش جديد فينا"

لعمل اهللا   خاضعون، وأننا ىلع حد سواءح� �سمعنا انلاس نقول إن اهللا يعمل فينا اخل� والرش 
هل  ، ا بالطبيعة وليس رش�رً يف نفسه  ا صاحلً  ا ة، �دهم يتخيلون إ�سانً من خالل الرضورة السلبيَّ 

  اهللا املستمر  مدى عمل بما فيه الكفايةإذ أنهم ال يدر�ون  ؛اهللا بواسطةمصنوع فيه  رش�رعمل 
دون أن ي�ونوا بمعزل عن عمله ولو يلوم واحد. من يفهم هذه األمور، عليه أن ، يف لك خالئقه

يفكر هكذا: اهللا يعمل فينا الرش (أي بواسطتنا �ن) وليس من خالل اهللا نفسه، ول�ن بواسطة  
عمله  للعمل بواسطةعندما يدفعنا و، بالطبيعة أرشار بالطبيعة، واهللا صالح ة فسادنا. فنحنعلَّ 

سوى عمل الرش بواسطة رشنا  يمكنهفينا حسب طبيعته القديرة، ولكونه صالح يف ذاته، فهو ال 
 كمته، �ستخدم هذا الرش ملجده وخلالصنا.     حل  وفًقا  من أنه، الرغم ىلع  كأداة، 

  اتلجديد  صنع ي  فاهللا اهلالك�. حياة  يف  العمل طر�قة ل  مواز�ة ليست  الُمختار�ن  حياة  يف  العمل  طر�قة  إنف ،و�اتلايل
 ة. ة اتلوافقيَّ خلطية ضمن أعمال العناية اإلهليَّ تندرج ا. أبًدا بهذه الطر�قة  ه ال يصنع اخلطية، لكنأحادي �شلك 

م  اهللا.  بعدالة  قيتعلَّ   فيما   للهالك�  و�النسبة  للُمختار�ن  بالنسبة  اهللا  عمل  ب�  مهم  آخر  اختالف  يوجد  القضاء   يقدِّ
  وسلطانه   سيادته�  اهللا  يمنح  للهالك�.   العدالةَ   اهلالك  عمل  منحي   بينما   للُمختار�ن،  الرمحةَ   وحتقيقه  الختياربا   اإلل� 
 رمحة ابلعَض  يمنح اهللا أن يع� وذلك االختيار. يف جتاوزهم ل�ين العدالة يمنح بينما  لبعض،ل الرمحة رشوط  و�غ�

  يع�  ال الرمحة  ىلع احلصول  يف الفشل إن لظلم. ا  ضحية هو  ن مَ  يوجد  ال العدالة. اآلخر  ابلعَض  يمنح  بينما  االختيار
 إذ ،شخص  ألي الرمحة بمنح ملزًما  ليس هو الواقع يف بل — للجميع الرمحة بمنح ملزًما  ليس فاهللا بظلم. املعاملة

رَْحُم"" :يقول
َ
رَْحُم َمْن أ

َ
  بعض  اكنت إذاف تقاده.عية ال يم�ن انا االمتياز اإلل� ملنح الرمحة طوإن ). ٩(رومية  إِ�ِّ أ

  العدالة  أن �ستنتج أن علينا  فسيتع�َّ  انلاس، مجيع مع رحيًما  اهللا ي�ون أن اهللا من  بتتطلَّ  ةالكونيَّ  القوان�
بة. و�ذا اكنت الرمحة الزمة، فإنها  ة بل الزمة ومستوجَ الرمحة لم تعد طوعيَّ إن  رمحة. و�ذا اكن األمر كذلك، فال  بتتطلَّ 
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يم�ن تربئة اهللا من الظلم  ال للهالك�.  الظلم منح  لم تعد رمحة بل عدالة. ما ال يفعله اهللا هو اخلطية من خالل
 سليب.   -كمخطط إ�ايب النغ� متماث انأمرهما تيار واهلالك عتبار أن االخ إال من خالل ا

  اإليمان إقرارات
َ
 : حةالُمصل

  اإليمان  الهوت  علماء آراء يف رس�عة جولة خالل  ومن حة الُمصلَ  اإليمان إلقرارات �ترص استطالع خالل  من
    سليب.-إ�ايب �طط  خالل من دائًما  ُطرح  قد املزدوج  قالُمسبَ   اتلعي� أن بوضوح نرى  أن يمكننا  ح،الُمصلَ 

  اإليمان إقرار
َ
   ١٥٣٦  ح:الُمصل

 ) ٩  ندابل(  واهلالك. اخلطية سوى  يوجد  ال أنفسنا  من ول�ن اهللا، من هو خالصنا  إن

 ١٥٥٩  الفر�يس: اإليمان إقرار

  غ�  ةاألزيلَّ  مشورته بمقتىض ،اهللا يدعو ،البرش مجيع هما في املنغمس العامة وادلينونة الفساد هذا  من هأن نؤمن
ة،  فيهم يلُظهر ،عماهلمأل اعتبار أي دون املسيح، �سوع  ر�نا  يف فقط ورمحته صالحه حبسب اختارهم اذلين املتغ�ِّ

   )١٢ ندابل(  عداتله. فيهم يلُظهر وادلينونة الفساد  هذا يف ابلاق� تار�ً  ؛رمحته غ�

 ١٥٦١  ابللجييك: اإليمان إقرار

ل�ن بعد هذا أعلن اهللا ذاته ىلع   ، نؤمن بأن لكَّ �سل آدم قد سقط يف اهلالك واخلراب �سبب خطية أبو�نا األول�
قد اختارهم يف املسيح    ألنه يعتق و�فظ من هذا اهلالك مجيع أوئلك اذلين   رحيمفهو    :رحيم واعدل حقيقته؛ أي بأنه  

ألنه   اعدلة، و�دافع صالح تام، دون أد� اعتبار ألعماهلم؛ وهو ة وغ� املتغ�ِّ �سوع ر�نا، حبسب مشورته األزيلَّ 
 ) ١٦ ندابل( ترك آخر�ن يف حالة السقوط واهلالك اليت قد ورَّطوا أنفسهم فيها.

   ١٥٦٦  :اإلصالح لكنا�س  اثلا�  السو�رسي  إليمانا إقرار

ال يذكر   املقدس ، فالكتابا رش�رً  ا أخً�ا، يف أغلب األحيان ح� يذكر الكتاب املقدس أن اهللا بدا و�أنه يفعل أمرً 
يم�ن أن يمنعه إن أراد  حيث�سان ال يفعل الرش، ول�ن اهللا �سمح به وال يمنعه، حبسب حكمه العادل، أن اإل

:  قائالً  )Enchiridionكتابه بعنوان (ي�تب القد�س أوغسطينوس يف ... ل رش اإل�سان إىل خ�ذلك، أو ألنه �وِّ 
�دث إن لم �سمح هو   لنادته. ألنه إر دون"ما �دث عكس إرادته فإنه �دث �شلك رائع وفائق للوصف ليس 

 )  ٨ند ابلبل طواًع." ( قهًرا ذلك فهو ال �سمح به  ومع به، 
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 ١٦٤٣  وستمنسرت: إيمان إقرار

ا ملشيئته، قد سبق فعّ� لك الوسائط اهللا املختار�ن للمجد، كذلك، بواسطة القصد األز� واحلر تمامً  �َّ عكما  
و�ُدَعوَن بفاعليّة   املختارون، لكونهم سقطوا يف آدم، هم يُفَدوَن بواسطة املسيح،ألجل حتقيق ذلك. ذللك، فأوئلك 

سوَن،   قوته،  بواسطة وُ�َفظونَ  لإليمان باملسيح بواسطة روحه اعمًال يف الوقت املناسب، و�رُّبروَن، و�ُتَبَنّوَن، و�ُقدَّ
سوَن،   وال  يُتبنّوَن،  وال  َن،و يرُّبر  وال  بفاعليّة،  يُدَعونَ   وال  املسيح،  بواسطة  آخرون   يُفدى  فال .  للخالص  باإليمان،  يُقدَّ

  .فقط املختار�ن إال �لصون، وال

إن بقية اجلنس البرشى فقد رُس اهللا، بمقتىض رأي مشيئته عديم االستقصاء، واذلي به يمنح أو يمنع الرمحة، حسب  
نهم للهوان والغضب ألجل خطيتهم، ملدح  مرسته، ألجل �د قدرته السياديّة فوق خالئقه، أن يعرب عنهم، وأن يعيّ 

 ) ٧و ٦ ابلنود ، ٣فصل ال. (عدهل املجيد

  ق الُمسبَ   تلعي�ا  عقيدة  تناول  بها   تم  اليت  العناية  ىلع  إلصالحل  اإليمان  إقرارات  غصي  من  املختارة  األمثلة  هذه  تدل
  عرب  نراه اذلي  ادلائم  احلرص  مع  يتماىش  هذا و .بوضوح زدوج""المُ  للجانب تماثلامل عدم مفهوم رشح  تم . الُمزدوج

  �لفن، و  لوثر،و  ،�و��األو  أوغسطينوس،  كتابات  يف  احلر�ص   الوصف  من  انلوع   نفس  رؤ�ة   يم�ن  الكنيسة.  تار�خ
  ���وفر و، )Bavinck( �افنيكو، )Warfield( ارفي�و، و)Hodge( هودجو�دواردز، و، )Turretin( ت��نتو
)Berkouwer(  .وآخرون ، 

 : للهالك الُمسبق اتلعي�

ختار�ن  لطر�قة اليت يعمل بها اهللا جتاه لك المُ با  فيما يتعلَّقسليب -من االختالف يف �طط إ�ايب ىلع الرغم 
  يع�ِّ  شائك حول تعي� اهللا الُمسبق للهالك�. إن اكن اهللا بأي شلٍك السؤال اليواجهنا  ال يزال هواهلالك�، إال إن

؟ و�ذا اكن وحتميًّا تماًما  ادً مؤ�َّ أمًرا اهلالك�  من قِبلرفض املسيح أال �عل هذا بهالك ابلعض،  أو يقيضسابًقا 
ًدا هالك   عن خطية اهلالك�؟ �ب أن �يب  ؤوق، أال �عل ذلك اهللا مس يف ظل اتلعي� الُمسبَ اهلالك� أمًرا مؤ�َّ

ً
ال

 السؤال اثلا�.   عن  يفباإل�اب عن السؤال األول، و�انل

د فمن ما، ا أمرً  سبًقا مُ  يع�ِّ  اهللا  اكن إن ق.  سوف  سبًقا مُ  اهللا نهعيَّ  ما  أن تماًما  املؤ�َّ   تفشل ال ةاإلهليَّ  فاملقاصد يتحقَّ
  ،ع�ي هذا .حتققها  لزمن بالنسبة  دةمؤ�َّ  يَّةاملستقبل حداثاأل عل� الُمسبق علمه أو الُمسبقة  اهللا  معرفة حىت أبًدا.

  سأقود   أن�  يف  شك   يوجد   ال  فعندئذٍ   اجلمعة،  يوم  بيتسربج   مدينة  إىل  سيار�   سأقود   أن�  اثلالثاء  يوم  لم يع  اهللا  اكن  إن
  ب�  كب� فرق هناك ذلك، ومع .خاطئة اهللا معرفة تلاكن �الو . اجلمعة يوم يأيت  ح� بيتسربج مدينة إىل سيار�
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  ا حدثً  يعرف  أن بإماكنه اكن ا،نظر�ًّ  ُمسبًقا.  ذلك  اهللا  �عي تو بيتسربج  مدينة إىل سيار� سأقود  أن� اهللا معرفة
  سيكون   احلاتل�،  لكتا   يف  ول�ن  .سيعيَّنه  ما   يعرف  أن  دون  هنيعيِّ   أن  يم�ن  ال  هلكنَّ   سبًقا،مُ   نهيعيَّ   أن  دون  يًّا مستقبل
 . اهللا  ومعرفة اتلوقيت حيث  من ادً مؤ�َّ  املستقب�  احلدث

 : اخلائن يهوذا لفعل تهمناقش يف لوثر، يقول

ث   إن�  الكتب   من  العديد   يف  أذكر   ألم  وأن   طواًع،  يودل  اآلب   أن  مأعل  ؟اتلغ�ُّ   عدم  ة حتميَّ   عن   أحتدَّ
 أن بد ال  أنه داملؤ�َّ   من اكن يهوذا يف هذا اإلرادة فعل أن � نظري  وجهة طواًع.  املسيح خان يهوذا

  املع� استيعاب يتم لم  (إن يع� هذا به.  سابق علم ىلع  اهللا  اكن إن ذلك،  يف  خطأ أي دون �دث 
necessitatem ( انلفاذ ةحتميَّ  عليها  أطلق األو� : حتميت� ب� أم�ِّ  إن� بعد)،  أقصده  اذلي 

violentam( طأاخل  عدم ةحتميَّ  عليها أطلق واألخرى  ؛الفعل إىل باإلشارة ) necessitatem

infallibilem(  عن   وليس  األخ�  انلوع   عن  ثأحتدَّ   بأن�  �سمع�  نمَ   فهمويل  الوقت.  إىل  باإلشارة  
  من  اكن إذا ما  ول�ن ،قهًرا  أم اًع طو ا خائنً  صار قد  يهوذا  اكن  إذا ما  أناقش ال  ن�أ أي األول؛

   .سبًقا مُ  اهللا نهعيَّ  اذلي الوقت يف اًع طو  لمسيح ل يهوذا خيانة  حتدث أن خطأ دون  الُمحتَّم

. ول�ن ماذا عن تعينه عدم اتلغ�ُّ ة  طأ أو حبتميَّ عدم اخل ة  سبًقا سوف �دث سواء حبتميَّ أن ما يعرفه اهللا مُ   إًذا  نرى 
؟  انلفاذ  ةتميَّ حب   �قتيضو  سليب-إ�ايب  اتلمي� ب�ذلك    والك، أال يمحاهل  ا �دث؟ إن اكن اهللا ع�َّ أو قضائه ملق  الُمسبَ 

�ره اهلالك� ىلع فعل اخلطية؟ مرة أخرى يفرض، أو يُ   أورب،  ذلك أن اهللا ُ�   الك، أال يع�اهلسبًقا   مُ اكن اهللا ع�َّ   نإ
 . بانليفاإلجابة �ب أن ت�ون 

 فعل  ىلع اهللا �ربه  ال فعندئذٍ  ساقط، بالفعل وه اهلالك أن ضوء  يف ذلك فعلي ،الكاهلب يقىض وهو ،اهللا اكن إن
رب  أو تُدفع  ال و ،اخلطية يف  ترُتك  أن يع�  هالاًك  ت�ون أن  اخلطية.

ُ
  تم  قد  الك اهلب القضاء اكن نإ اخلطية.  فعل  ىلع جت

  تهام اال سيكونو ،ا صحيحً  سيكون زدوجالمُ  قالُمسبَ  اتلعي�  ىلع االعرتاض فإن لسقوط،ا اعتبار دون إقراره 
  املفهوم  هذا مثل جتنُّب ىلع ص� � حر الُمصِلح� الالهوت  علماء اكن ل�ن  اخلطية. صانع هو  اهللا بأن ًحا صحي

    املناقشة بوضوح قائًال:ب��وفر حدود  يعلن  اتلجدييف.

  أي  بنتجنَّ  أن نر�د أخرى، ناحية ومن االختيار، يف اهللا حر�ة ىلع نُبيق أن نر�د ناحية، من
  اإليمان.  موعد  اخلطية سبب اهللا �عل أن شأنه من  استنتاج
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يتم محاية األمر   ،يف وجهة انلظر هذهوليس الظلم.  ،لد هو قضاء بالع ،السقوط ، يف ضوء الكاهلقضاء اهللا بإن 
نه ليك ي�ون  أ أثبتنا "لقد  :ت��نت. يقول صانعها اخلطية وال  سبببأن اهللا ليس هو  يف الكتاب املقدس ابلدي�

احلالة اليت بداخل   باعتبارها اخلطية �ب بالرضورة افرتاض وجود  اإل�سان باعتباره ساقًطا هو هدف االختيار،
 كتب يف وضع آخر قائًال:   ".الشخص الُمختار  وليس أقل من ذلكالشخص اهلالك، 

لفعل السليب ىلع أمر�ن، األول هو عدم اتلعي� للخالص، حيث يف اختيار ابلعض للمجد  �شمل ا 
الرتك  واضح من حدث االختيار، واثلا� هو  ذاوانلعمة، قد جتاهل وترك اهللا ابلعض اآلخر، وه

   اكتلايل:، حيث تر�هم يف فسادهم وشقائهم، وهو ما يم�ن فهمه السليب

  ال ُ�رمون ، كما إنهم خاضع� هلا  بل يظلوا ة العامة، العناية اإلهليَّ  قوان�من  أنهم ال �ُستثنوا  -١
 االختيار.  ةصة والُمحيية اليت � ثمر خلِّ اهللا، ول�ن فقط من نعمته المُ   نعمةمن  ىلع الفور

طبيعة الرتك وعدم اتلعي� للخالص   حًقا �سببليس  ؛الرتك وعدم اتلعي� للخالصذلك  -٢
  شدة ، ومن ةلفاسدا انلعمة نفسها، ول�ن من طبيعة اإلرادة احلرة  ة عدم منحشدنفسها، وال من 

سببًا للنتائج  لمرض، والل سببًا ليس مرض إ�سان ما  يعالج ال فالشخص اذلي ؛الفساد اليت فيها 
  احلدث املستقب�، بالرضورة  ما يؤدي  ،  اهلالك   أسبابوليست    ،نتائجاخلطايا �  هكذا فإن    املرض؛

 صنعه.أو الرش دون غرس ول�ن ذلك 

  حول  الُمصلح� �الالهوتيِّ  ب� املستمرة املناقشات يف تظهر السقوط  ضوء  يف الكاهلب القضاء إىل انلظر أهمية إن
  يف سقوط ال انلظر وجهتا  �شمل  ).supralapsarianism( السقوط" و"قبل )alapsarianisminfr(  السقوط" "بعد

  احلقيقيَّة   اخلالف  نقطة  اإلل�.  السماح  منطلق  من  للخالص  اتلعي�  عدمب  القضاء  إىل  ينظر  الكهما   .اإلل�  القضاء
  اهللا  قضاء فإن السقوط"، "قبل  نظر لوجهة بالنسبة .اإلهليَّة لألحاكم املنطيق  الرتتيبب تتعلَّق انلظر يتوجه ب�

  قضاء  فإن السقوط"، "بعد نظر لوجهة  بالنسبة أما  بالسقوط. بالسماح القضاء قبل ا منطقيًّ  يأيت  واهلالك باالختيار
    واهلالك. باالختيار القضاء قبل ا منطقيًّ  يأيت   بالسقوط  بالسماح اهللا

أن الك   مالحظةت��نت، فمن املهم  رشحها  كما  السقوط" "بعد نظر وجهة يفضل ةاملقال ههذ اكتب أن من الرغم ىلع
  الرأي� اخلطية. الك    صانعاالستنتاج البشع بأن اهللا هو    تجنَّبانيف ضوء السقوط، كما ي  واهلالكاالختيار    الرأي� يرى 

 ميان احلدود اليت ذكرها ب��وفر.  �
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  تظهر  متغ�ِّ  �  أمام  املزدوج الُمسَبق  اتلعي� يف أنفسنا  �د الُمسبق للتعي� إ�ايب-إ�ايب املخطط خالل من فقط
  السقوط"  "قبل نظر لوجهة املفرطة الفكرة  هذه مثل الُمصلَح الهوت ال بجتنَّ  لطاملا  .استبداديًّا  إلًها  السياديَّة أحاكمه

)supralapsarianism-hyper(.  اذلي   القش  رجلل  ا اكر��ات�ً   باستمرار  يرسمون  ةلاكلفينيَّ ا  معاريض  فإن  ذلك،  معو  
   وقدرته. اهللا  سيادة عظمة  ىلع عتدي و� الُمصلح اإليمانب يرض  ما  ،السقوط" "قبل نظر لوجهة املفرطة الفكرة يمثل

نبتهج بمعرفة  . كما نبتهج بالوضوح الكتايب اذلي يعلن عن سيادة وسلطان اهللا ب�لمات وتعب�ات عظيمةذللك 
يف   يظهرانأن �د وجالل اهللا  بختار�ن. كذلك نبتهج  املستحيل من أجل فداء المُ ة اليت تفعل  الرمحة وانلعمة اإلهليَّ 

 � عدهل.  نعمته و

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو ادلكتور أر. يس. سربول هو مؤسِّ 

Chapel ( َّس لإلصالحلكتاب املقدَّ ة ايف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّنا الهوتيُّونبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل
ُّ
 Everyone’s A(" لك

Theologian(. 
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